
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

59400,  м. Заставна, вул. Незалежності, 112 а  т.2-13-54, zastzosh.i.ua 

Н А К А З 

24.11.2021 р.                                                                                       №  _____  

м. Заставна 

Про підсумки проведення І  етапу 

 ХХ ІІ Міжнародного  

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

 

          Відповідно до Указу Президента України від 09.11.2007 № 1078 

«Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», 

Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008  

№ 168, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.07.2008 за 

№ 643/15334, листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 №1/9-

622 щодо проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика у 2021/2022 навчальному році,  наказу Департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації від 25.10.2021року №332 «Про проведення ХХІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика» у 2021/2022 

н.р.», наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської 

ради  від 12.11.2021 р. №190 « Про проведення ХХІІ Міжнародного конкурсу 

з української мови  імені Петра Яцика у 2021/2022 н.р.», з метою підвищення 

якості знань та піднесення престижу української мови, популяризації її серед 

молоді,  сприяння утвердженню статусу української мови як державної, 

виховання у молодого покоління поваги до мови свого народу 22 листопада  

2021  року в закладі проведено I (шкільний) етап ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика. 

          В шкільному етапі брали участь 12 учнів 3-4 класів та 44 учнів 5-

11 класів: 

  3 клас – 6учнів 

  4 клас – 6 учнів  

  5 клас – 5 учнів 

  6 клас – 5 учнів 

  7 клас – 7 учнів 

  8 клас – 6 учнів 



  9 клас – 6 учнів 

 10 клас –10 учнів 

 11 клас – 5 учнів 

             На належному рівні була проведена організаційна робота. 

Вчителями  були складені завдання для конкурсу, забезпечено зберігання 

їхнього змісту до моменту оприлюднення. Комплект конкурсних завдань був 

складений відповідно до діючих навчальних програм та охоплював вивчений  

учнями матеріал за попередні роки навчання. З питання проведення конкурсу, 

повноважень членів оргкомітету і журі з керівниками  методичних об’єднань 

вчителів початкових класів, вчителів-словесників було проведено оперативну 

консультацію. 

 Найкраще справились із завданнями учні: 

3 клас – Стасюк Ангеліна, Фама Ніколас  

               Остапович Артем, гузенко Марія 

4клас – Пазюк Соломія, Фрунзе Дарія, 

              Гладюк Владислава 

5 клас – Олійнич Анна, Бабич Богдана, 

               Романюк Вікторія 

          6 клас –  Вацик Яна, Лупул Юлія, Поліщук Альбіна 

          7 клас – Буйновська-Керстенюк Олександра 

              Мотовилець Тетяна                                 

8 клас – Колісник Анна, Поліщук Святослав, 

               Сяброва Дарина, Чучвич Микола 

9 клас – Статкевич Дарина 

10 клас – Дронь Анастасія, Ковалик Дар'я, 

                 Лиса Олена 

11 клас – Паук Тетяна, Волчук Евеліна 

Оргкомітет та члени журі підвели підсумки конкурсу та здійснили аналіз 

виконання учнями завдань. І (шкільний) етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика допоміг учням продемонструвати свої 

здібності, вчителям виявити школярів, які будуть представляти заклад на ІІ 

етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.   

Виходячи із вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити подяку учням, що зайняли І місце в І (шкільному) етапі ХХІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

 

 2. За організацію та проведення І (шкільного) етапу відзначити вчителів               

початкових класів: Ткач Т.І., Лабюк Т.Д., Солотвінську Л.І., Михайлюк Л.М., 

вчителів української мови та літератури Колесник У.І., Самборську Г.І., Лашту    

С.Д. 

 



3. Направити на ІІ етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика учнів, що зайняли призові місця. 

 

 4. Вчителям української мови та літератури  та вчителям початкових класів  

впродовж листопада-грудня організувати індивідуальну роботу з учнями з 

підготовки до ІІ етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені 

Петра Яцика. 

  

5. Керівникам шкільних  методичних об’єднань вчителів початкових класів, 

вчителів-словесників ( Онищенко Г.Г., Самборська Г.І.)  до кінця І семестру 

2021/2022 навчального року проаналізувати результати І (шкільного) та ІІ 

(територіального) етапів ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, вжити заходів щодо покращення роботи з обдарованими 

дітьми. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Матейчук М.Г. 

 

 

  

Директор ЗЗСО                                                      Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом ознайомлені:                                           Матейчук М.Г. 

                                                                                   Самборська Г.І. 

                                                                                   Лашта С.Д. 

                                                                                   Колесник У.В. 

                                                                                   Ткач Т.І. 

                                                                                   Лабюк Т.Д. 

                                                                                   Солотвінська Л.І. 

                                                                                   Михайлюк Л.М. 


